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R2R 

MULTILEVEL OF CHANGES 

Presenter
Presentation Notes
อีกมุมมองที่มักไม่คุ้นเคยกันคือ การให้ความสนใจกับระดับ/ขอบเขตการเปลี่ยนแปลง โดยอาจจำแนกได้สามระดับได้แก่ มหภาค(macro) องค์กร/ชุมชนย่อย(meso) และบุคคล(micro)   ในระดับมหภาคอาจหมายถึงขอบเขตนานาชาติ  หรือประเทศ  ข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ  ข้อตกลงการส่งคนร้ายข้ามแดน  ปฏิบัติการขององค์การอนามัยโลกในการควบคุมโรคติดต่อ พรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  นโยบายกรมคร. เป็นตัวอย่างในระดับนี้   ในระดับองค์กร การเปลี่ยนแปลงอาจหมายถึง ทิศทาง พันธกิจ กฎระเบียบ การผลิตสินค้าหรือบริการ  ในระดับบุคคล อาจหมายถึงแบบแผนการดูแลตนเอง  การผ่าตัด  การคัดกรองโรคการเปลี่ยนแปลงทั้งสามระดับนี้ อาจเชื่อมโยงกันในลักษณะความสัมพันธ์แบบสองทิศทาง  หรือทิศทางเดียว ตัวอย่าง เช่นถ้าการคัดกรองเบาหวานอันเป็นกิจกรรมระหว่างแพทย์กับคนไข้ทีละราย(ระดับบุคคล) จะแพร่หลายเป็นการคัดกรองเบาหวานทั้งชุมชน บุคลากรทั้งรพ.อาจต้องร่วมมือกัน การตระเตรียมน้ำยาวิเคราะห์น้ำตาลในเลือดต้องเพิ่มขึ้นหลายเท่าจากปกติ แปลว่า นโยบายจัดหาน้ำยาของรพ.ต้องปรับให้กลายเป็นการจัดหาทีละมากๆ(ระดับองค์กร) ครั้นการคัดกรองชุมชนเริ่มเป็นที่นิยมมากเข้า รพ.ในจังหวัดอื่นก็อยากเลียนแบบ เกิดแรงกดดันให้ต้องปรับนโยบายเป็นการคัดกรองระดับชาติ กระทบถึงนโยบายจัดหางบประมาณและผลิตบุคลากรเพิ่มเติม นี่คือการเปลี่ยนแปลงระดับมหภาค
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Presenter
Presentation Notes
Active agent ที่รพ.น่านไม่เพียงส่งเสริมประชาชนและผู้ประกอบการในจังหวัดน่าน แต่ยังโน้มน้าวรมต มหาดไทย ให้สั่งการเปิดช่องให้ขรก.ในสังกัดเล่นบทควบคุมการโฆษณเครื่องดื่มแอลกอฮอล  นี่คือ การเปลี่ยนแปลงขั้น microกระทบต่อ macro ย้อนกลับไปที่meso(หน่วยงานระดับจังหวัด)
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Passive or active 
 agents 

Presenter
Presentation Notes
การคิดเชิงระบบอย่างแยบคาย เพื่อนำไปสู่การกระทำแยบคาย อาจตั้งต้นจากการมองagent(คน ชุมชน หรือหน่วยงาน)ให้สอดคล้องกับความจริงในด้านหนึ่ง เวลาคิดถึงการกระทำ ความคุ้นเคยมักชวนให้มองประชาชน หรือคนไข้ว่าเป็น ผู้รอรับผลบุญ(passive agents) แทนที่จะมองว่า พวกเขามีอิสระทางความคิดของตนเองไม่มากก็น้อย  ทำนองเดียวกัน ผู้บริหารหรือผู้กำหนดนโยบายมักมองบุคลากรในสังกัดไม่ต่างจากคนไข้คือเป็นpassive agents ระบบรวมศูนย์อำนาจจึงยังดำรงอยู่อย่างแน่นเหนียว  ใช่หรือไม่ว่า ด้วยความสัมพันธ์แบบสั่งการจากส่วนกลางไปส่วนปลาย(สัมพันธ์แนวดิ่ง) อันสืบทอดมายาวนาน ได้สร้าง comfort zone/blue oceanให้แก่บุคลากรส่วนปลาย นั่นคือ คุ้นชินกับการทำตามคำสั่ง ไม่กล้าริเริ่ม ไม่กล้ารับความเสี่ยงที่จะคิดและทำโดยอิสระ  ในขณะที่สถานการณ์ไม่เคยหยุดนิ่ง  ดังนั้นการทำตามคำสั่งอย่างไม่สามารถพลิกแพลงจึงไม่นำไปสู่ผลตามคาดหวัง  งานวิจัยเขตสุขภาพค้นพบว่า ผู้บริหารสคร.ให้เหตุผลรองรับภาวะชะงักงันในงานควบคุมโรคเอดส์ว่า ขาดงบประมาณ ยิ่งหลังหมดเงินช่วยเหลือจากglobal fundอาการยิ่งหนัก  สิ่งนี้แสดงให้เห็นอะไรใช่หรือไม่ว่า นี่คือตัวอย่างการยึดติดในcomfort zone
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Presenter
Presentation Notes
การกระทำโดยส่วนกลางอย่างไม่เข้าใจและตระหนักต่อ active statusของagent ในส่วนปลายอาจก่อให้เกิดความสัมพันธ์แบบบั่นทอนสมรรถนะของส่วนปลายดังรูปนี้ เช่น การกำหนดตัวชี้วัดและติดตามงานด้วยตัวชี้วัดแบบไม่ยืดหยุ่นต่อสถานการณ์จริงของแต่ละพื้นที่   การผ่องถ่ายงานเสมียนด้านบุคลากรไปเป็นภาระของพื้นที่ ทำให้สำนักงานเขตสุขภาพหมดเวลาที่จะวางแผนและผลักดันแผนเชิงกลยุทธ์ เป็นต้น
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Presenter
Presentation Notes
ทำนองเดียวกัน ความหลงผิดว่า ตนเป็นคุณพ่อรู้ดีของสพฉ นำไปสู่การผลักดันกลไกใหม่ระดับจังหวัด “คณะอนุกก การแพทย์ฉุกเฉินจังหวัด” ซึ่งไม่เกิดผลใดๆนอกจากกระดาษแสดงว่ามีการแต่งตั้งคณะกรรมการ  รายงานการประชุม 1ครั้งเพื่อรองรับการใช้จ่ายเบี้ยประชุมตามที่สพฉคาดหวัง  แต่ไม่เกิดความสัมพันธ์ระหว่างภาคีต่างๆแตกต่างไปจากเดิม ซึ่งดำรงอยู่แล้วและเป็นที่ยอมรับของคนทำงาน
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Presenter
Presentation Notes
การค้นพบchecklist ดังกล่าว อาจแปลความได้ว่า ความรู้/ภูมิปัญญาของแต่ละคน แท้จริงคือ สมบัติของหมู่ชน(wisdom of crowds) อันเกิดจากความร่วมมือร่วมใจกัน
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Presenter
Presentation Notes
เมื่อพยายามมองให้เห็นภาพ  อาจพบว่า CAS มีลักษณะดังภาพนี้  คือ ประกอบด้วยเครือข่ายของบุคคล องค์กรหรือชุมชน(agents) เชื่อมโยงกันอย่างซับซ้อนและเป็นไปเองเพราะมีอิสรภาพ(ไม่มากก็น้อย)  ความสัมพันธ์ของเครือข่ายในCAS จึงมีที่มาจากความร่วมมือ(participation) ไม่ใช่การบันดาลโดยใครคนใดคนหนึ่งความสัมพันธ์นี้ก่อเกิด(emergence)คุณสมบัติใหม่(ภาวะอุบัติใหม่/new emerging property) หรือ complex adaptive behavior แล้วส่งสัญญาณ(feedback) กลับไปสู่เครือข่ายต้นกำเนิด  โดยอาจเป็นสัญญาณบวกหรือลบก็ได้ นอกจากนั้น CAS ยังเป็นระบบเปิด ติดต่อกันโลกภายนอกโดยส่งสัญญาณออกไปและรับสัญญาณเข้ามาด้วยลักษณะเช่นนี้คือ CAS ภาวะอุบัติใหม่หรือพฤติกรรมของCAS จึงเป็นเรื่องที่ไม่อาจทำนายได้ในรายละเอียด แต่อาจเข้าใจแบบแผน(patterns)ของมันได้ ทำนองเดียวกับ ที่ไม่มีใครทำนายรูปร่างของเมฆได้ แต่ด้วยแบบแผนอันเป็นเอกลักษณ์ของเมฆ เรายังคงแยกแยะเมฆจากบอลลูน เครื่องบิน หรือนกในอากาศได้ในความจริงมีcas ดำรงอยู่มากมายในระนาบเดียวกัน และระหว่างระนาบ 
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Presenter
Presentation Notes
การชุมนุมต่อต้านพรบ.นิรโทษกรรม ก็เกิดจากการรวมตัวแบบเป็นไปเองโดยรับสัญญาณจากภายนอกคือการยืนกรานของเสียงข้างมากในสภาผู้แทนฯส่งร่างพรบ.ฯเข้าสู่การพิจารณาของวุฒิสภา  (ลำพังคุณสุเทพ เทือกสุบรรณประกาศนัดหมายชุมนุมย่อมไม่เพียงพอที่จะก่อการชุมนุมได้)  เมื่อการชุมนุมปรากฎ พร้อมการประกาศเจตนารมย์ต้านพรบฯ  การวางแผนการชุมนุมอันเป็นที่มาของการชุมชุนกระจายพื้นที่  การเป่านกหวีด ฯลฯ (complex adaptive behavior) ก็เป็นสัญญาณส่งออกจากที่ชุมนุมนำไปสู่ท่าทีใหม่ของรัฐบาลคือประกาศถอนร่างพรบ.ฯ (changing external environment) กลายเป็นสัญญาณขาเข้าจากภายนอกไปยังผู้ชุมนุม เกิดการหารือใหม่ แล้วประกาศชุมนุมต่อไปเพราะตีความว่า เป็นกลลวงของรัฐบาลหวังสลายการชุมนุมมากกว่าการยอมเลิกการผลักดันกฎหมายล้างผิดให้คุณทักษิณ ชินวัตร   การเพิ่มจำนวนผู้ร่วมขุมนุมในแต่ละจุด และเพิ่มจำนวนจุดชุมนุมเป็นสัญญาณป้อนกลับทางบวกว่าการชุมนุมมีความชอบธรรม  ส่วนการปฎิเสธการนัดหยุดงานของผู้ชุมนุมจำนวนไม่น้อยเป็นสัญญาณป้อนกลับทางลบว่าวิธีต่อต้านเช่นนี้ไม่ชอบธรรม
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Presenter
Presentation Notes
การพังทลายของกำแพงเบอร์ลิน เรื่อยมาจนถึง วิกฤตโดมิโน่ในตะวันออกกลาง  วิกฤตรัฐบาลยิ่งลักษณ์ การชุมนุมที่ฮ่องกง ล้วนเป็นปรากฏการเหนือความคาดหมาย  และอาจส่งสัญญาณว่า สังคมโลกกำลังเพรียกหาพื้นที่เพิ่มขึ้นสำหรับการจัดระเบียบตัวเองอย่างอิสระ(self organizing learning spaces)  
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1.HISTORICAL MOMENTUM 

2.CURRENT CONTEXT 

3.CRITICAL MIND 

4.SEEING THE BIG PICTURES 
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